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BACKGROUND 

Formadora free-lancer, certificada pelo IEFP e registada no CCPFC, tem desenvolvido esta atividade nas áreas: “Técnicas Vocais” 
“Falar em Público”; “Arte de dizer”. É autora de Manuais de Formação e Avaliação.  

Atriz profissional da Companhia Maior formada em 2010 no CCB integra, desde 2016, a sua direção. 

De 1989 a 2010 integrou a Direção da Apoiarte – Casa do Artista onde foi responsável pelo pelouro do Centro de Formação, por 
Concursos Literários e pelo Núcleo de Voluntariado.    

Profissional da RDP durante mais de três décadas foi intérprete de Teatro Radiofónico, leitora de poesia, apresentadora de espetáculos 
de música ligeira e clássica, além de locutora, repórter, produtora e realizadora. Chefiou um departamento de programas da 
RDP/Antena1. 

Estagiou na BBC (rádio e televisão). Colaborou na RTP como intérprete e apresentadora. Foi voz de vários documentários e de 
publicidade.  

Participou em seminários e colóquios sobre Comunicação Social em Portugal, Bélgica, Grécia, França, Irlanda e Luxemburgo.  

Convidada pela União Europeia realizou uma série de programas de rádio sobre o tema: “A situação das mulheres nos países da 
comunidade europeia”. 

 

RESUMO 

A voz, representando uma identidade, é o primeiro cartão de apresentação que temos connosco. Há quem não se aperceba 
que a voz tem o poder de desenvolver nos ouvintes processos de aproximação, de atracção, de empatia, ou, ao contrário, 
de afastamento, antipatia, irritabilidade, isto só para nomear alguns.  

A voz é um elemento de enorme valor que participa na significação da mensagem. A possibilidade de se ”jogar” com os 
diversos traços vocais desenvolve a expressividade da fala, sem a qual a comunicação, no seu mais lato sentido, não 
acontece.  

 “O PODER DA VOZ” título desta palestra que me dá o privilégio de estar convosco para em conjunto se descobrir, no 
escasso tempo de uma hora, quais as mais comuns particularidades que prejudicam ou impedem o melhor desempenho 
da voz, do corpo e da mente para comunicar seja o que for mesmo apenas uma simples saudação: BOM DIA.    


